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Hulp voor zelfstandigen 

 

Federale hulp 

 

De afgelopen weken heeft de federale regering een reeks maatregelen genomen om bedrijven en 

zelfstandigen die economische verliezen lijden ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus te 

helpen en om tegelijk de verspreiding van het virus te beperken. 

Aangezien deze maatregelen evolutief zijn, zal elke rubriek gekoppeld worden aan de websites van de 

FOD Economie en de verschillende Gewesten, die de informatie over de genomen economische 

maatregelen en de invoering van steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen regelmatig 

actualiseert. 

De maatregelen die onze federale regering op 6 maart heeft genomen, voorzien in een regeling voor 

de spreiding, het uitstel en de vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing en de sociale en de 

fiscale belastingen voor bedrijven en zelfstandigen. 

Betalingsplan voor :  

- BTW  

Op voorwaarde dat de schuldeiser aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met 

COVID-19, zal het mogelijk zijn de btw-betalingen te spreiden en te genieten van een vrijstelling van 

de gebruikelijke boetes. 

- Bedrijfsvoorheffing 

Het zal ook mogelijk zijn om de betalingen met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing te spreiden en te 

genieten van een vrijstelling van de gebruikelijke boetes, onder dezelfde voorwaarden. 

- Personenbelasting 

& 

- Vennootschapsbelasting 

Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft die gelinkt zijn 

aan de uitbraak van COVID-19, is het mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor de 

personenbelasting en de vennootschapsbelasting. 

 

Link: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-

covid-19 

 

Andere maatregelen : 

- Vermindering van voorschotten directe belastingen voor zelfstandigen  

Indien een zelfstandige, doorheen het jaar, meent dat zijn of haar inkomen lager is dan het bedrag dat 

als grondslag voor de aanslag is gebruikt, dan kan hij of zij een verzoek indienen om verminderde 

bijdragen te betalen. 

- Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen  

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
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Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel 

van een jaar zonder achterstalligheidsrente en de vrijstelling van betaling van de sociale 

zekerheidsbijdragen toegestaan. Ook hiervoor moet worden aangetoond dat de moeilijkheden verband 

houden met COVID-19. 

- Overbruggingsrecht of het verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen 

Het overbruggingsrecht kent een maandelijkse uitkering toe tussen 1.291,69 en 1.614,10 euro aan 

zelfstandigen in hoofdberoep en die niet in staat zijn hun activiteit geheel of gedeeltelijk uit te oefenen 

vanwege het coronavirus. Dit recht is van toepassing op voorwaarde dat de activiteit gedurende 7 

opeenvolgende dagen is stilgelegd. 

 

Link: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-

coronavirus?_ga=2.257996296.349240314.1585553804-464057260.1585553804 

 

Regionale hulp 

 

Voor de zelfstandigen en bedrijven in moeilijkheden in onze verschillende gewesten zijn steun- en 

financiële maatregelen uitgewerkt. Om ze te raadplegen, verwijzen wij u naar de volgende links: 

Wallonië 

https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie 

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest 

https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-

vragen 

Vlaanderen 

- https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-

mbt-het-coronavirus/coronavirus  

- https://www.vlaio.be/nl/nieuws/corona-hinderpremie-staat-online-aanvragen-kan-vanaf-nu 

 

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus?_ga=2.257996296.349240314.1585553804-464057260.1585553804
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus?_ga=2.257996296.349240314.1585553804-464057260.1585553804
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
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